
Criterisdequalificació6èd’EducacióPrimària 

Al llarg detotal’etapa,s’hadedefinirl’avaluaciócomunprocéscontinu,
global i formatiu (regulador i orientador) i ha d’estar personalitzat a les
característiques de l’alumnat. Lesdadesobtingudesd’aquestprocés,han
de facilitar el coneixement del grau assolit pels alumnes en relació,
sobretot, als objectius, continguts i estàndards, els quals li permetran
continuar amb seguretat i confiança elseuprocésd’aprenentatgedurant
totalavida. 
Dins l’avaluació, trobem tres moments que ens permeten veure com
l’alumneevolucionadesdel’inicifinselfinal: 
Avaluació inicial → Ens permet determinar, a l’inici d’un nou
aprenentatge, quinsconeixementsprevistécadaalumne.Enocasionses
duuatermeapartirdeconverses.Noestàpresentenlanotafinal,però
síésimportantcomapuntdepartidadelsaprenentatges. 
Avaluació formativa → S’utilitza en la valoració de processos, però això
implica l’obtenció rigorosa de dades al llarg del procés, ha de ser
formativa i suposa una revisió i reflexió constant sobre la tasca docent,
proporcionant als alumnes l’ajut pedagògic adequat a les necessitats de
cadamoment. 
Avaluaciósumativa→Ésapropiadaperalavaloraciódeprocessosquees
considerenacabatsiserveixperconèixerelsresultatsdel’aprenentatge. 
Avaluació actitudinal → és la que fa referència a la feina feta a casa, a
classeieltreballconjuntirespectecapelsdemés. 

LlenguaC
 atalanaillenguaC
 astellana 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

15  Actitud 

-

Observaciódirecta 
Entregadefeines 
Participacióactiva 

50  Procediments 

-

Redaccions 
Comprensions 
Expressions 
Dictats 
Feinesdeclasse 

30  Conceptes 

-

Provesobjectives 
Feinesdiàries 

-

Auto-rúbriques 

5 


Criterid
 ’avaluació 

Autoavaluació 




Llenguaa
 nglesa 

% 
70 

Evidènciesd
 ’avaluació 
-

Proves(Listening,reading,writing,speaking) 
Tasquesproposades 

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou l’entrega de
30  feinespuntuals,lesintervencions,laparticipació,laimplicacióen
ladinàmicadelasessióil’actitud. 

CiènciesS
 ocials 

% 

Criterid
 ’avaluació 

50  Conceptes 
25 

Dossier
d’aprenentatge 

20  Actitud 
5 

Autoavaluació 

Referentsd
 ’avaluació 
-

Provesobjectives 

-

Quadern 
Treballs 

-

Observaciódirecta 
Entregadefeines 
Participacióactiva 

-

Auto-rúbriques 


CiènciesN
 aturals(
 Science) 

% 

Criterid
 ’avaluació 

50  Conceptes 

Referentsd
 ’avaluació 
-

Provesobjectives 

25 

Dossier
d’aprenentatge 

-

Quadern 
Treballs 

5 

Autoavaluació 

-

Auto-rúbriques

-

Observacions 
Quaderndecamp 
Actitudiparticipació 

-

Observaciódirecta 
Entregadefeines 

5  Hort 

15  Actitud 



-

Participacióactiva 





Matemàtiques 

% 

Criterid
 ’avaluació 
Actitud 

30 

Procediments
(conceptes,
65  operacions,resolució
deproblemes,càlcul
mental) 
5 

Autoavaluació 

Referentsd
 ’avaluació 
-

Observaciódirecta 
Entregadefeines 
Participacióactiva 
Dossierd’aprenentatge 

-

Proves 
Feinesdiàriesavaluades 
Dossierd’aprenentatge 

-

Auto-rúbriques 


EducacióA
 rtística 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

20%  Seguimentdelesfeinesdecadaunitat:observaciódirecta. 
(elaboració,presentació,ordre,netedat,...) 
40%  Dinàmiquesproposades. 
40%  Provescompetencials. 


EducacióF
 ísica 

% 
20 

Evidènciesd
 ’avaluació 
Actitud 

75  Activitatmotriu 
5 


Autoavaluació 


-

Participació 
Escoltaactiva 

-

Treballmotriuaclasse 

-

Auto-Rúbriques 








Religió 

% 





Evidènciesd
 ’avaluació 



30  Actitud 

-

Participació 
Escoltaactiva 

70  Procediments 

-

Llibredel’alumne 
Fitxes 

